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C3 VodafoneZiggo Confidential 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

t.a.v. Youssef Louakili 

Postbus 16375 

2500 BJ Den Haag 

 

 

Utrecht, 17 mei 2022 

 

Betreft: reactie op ontwerpbesluit significante wijziging NPO Gemist 

 

 

Geachte heer Louakili, 

 

Dank voor de geboden gelegenheid te reageren op het ontwerpbesluit significante wijziging NPO 

Gemist. VodafoneZiggo maakt daar graag gebruik van. 

 

Dit ontwerpbesluit volgt op een aanvraag voor ministeriële instemming met een significante 

wijziging van NPO Gemist die de Nederlandse Publieke Omroep (hierna: NPO) in het 

Concessiebeleidsplan 2022-20261 heeft ingediend, en waarvoor NPO op 23 maart 2021 een nadere  

onderbouwing heeft ingediend en op 28 oktober 2021 nadere informatie heeft aangeleverd. 

 

VodafoneZiggo heeft naar aanleiding van de in maart en oktober 2021 door NPO ingediende 

stukken reeds haar opmerkingen en zorgen gedeeld over de voorgenomen wijziging van NPO 

Start. Samengevat luidden die: 

 

- Waar de NPO stelt dat NPO Start de centrale vindplaats is voor haar content, worden 

het lineaire aanbod van de NPO én de on demand content van het huidige NPO Gemist 

in werkelijkheid voornamelijk bekeken via de omgevingen van distributeurs als 

VodafoneZiggo, KPN en T-Mobile.1 Het is daarom in het belang van de Nederlandse 

consument dat distributie van NPO content  zowel lineair als on demand  via deze 

omgevingen geborgd is.  

- Uit de aanvraag blijkt niet dat de voorgestelde uitbreidingen van NPO Gemist met onder 

meer  ook via de omgevingen van 

distributeurs zullen worden ontsloten. Wat de NPO in plaats daarvan lijkt voor te stellen is 

het aantrekkelijker maken van on demand kijken via haar eigen omgeving NPO Start ten 

koste van lineair en on demand kijken via de nu meest gebruikte omgevingen, namelijk die 

van distributeurs als VodafoneZiggo.  

- Daarnaast wordt niet duidelijk gemaakt in welke mate de NPO van de aangevraagde 

ui

                                                       
1 NPO geeft in haar aanvraag zelfs aan dat 90% van het huidige gebruik van NPO Gemist plaatsvindt via de 
omgevingen van distributeurs, specifiek via de terugkijkfunctie van de EPG  Elektronische Programma Gids. ACM 
stelt in haar marktimpactanalyse dat NPO Start (inclusief NPO Plus) maar 10% van de Nederlanders bereikt. 
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de pakketaanbieders. Maar naast dat deze begrippen onvoldoende concreet zijn is de 

feitelijke aanvraag ongeclausuleerd en lijkt niets de NPO eraan in de weg te staan om een 

bieden. Dat zou betekenen dat on demand kijken via NPO start substantieel 

aantrekkelijker kan worden gemaakt ten koste van lineair en on demand kijken via 

omgevingen van distributeurs. 

- Het gegeven dat NPO Start voor iedere Nederlander beschikbaar is en VodafoneZiggo 

het mogelijk heeft gemaakt de NPO Start app te installeren op (een deel van) haar 

settopboxen, maakt bovenstaande niet minder relevant. Zoals aangegeven is de huidige 

praktijk dat de meerderheid van de kijkers liever via de omgeving van de distributeurs 

naar content van de NPO kijkt en zij zouden daar ook in de toekomst het volledige (of in 

ieder geval een zo groot mogelijk) aanbod moeten kunnen vinden. De NPO zou daarin de 

wens van de kijker moeten volgen. 

 

Om deze redenen heeft VodafoneZiggo het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(hierna: OCW) gevraagd de aanvraag van de NPO alleen goed te keuren als daaraan duidelijke 

afspraken worden 

worden aangeboden. Dat zou beperkt moeten zijn. Alternatief zou moeten worden geborgd dat 

gen 

omgeving aan te bieden. Dit alles met het oog op een zo breed mogelijke verspreiding van publiek 

gefinancierde NPO-content.  

 

VodafoneZiggo stelt helaas vast dat het Ministerie van OCW in het ontwerpbesluit de 

voorgenomen wijziging van NPO Start ongeclausuleerd toestaat. Dat verbaast omdat OCW in 

haar ontwerpbesluit zelf stelt2 dat de NPO transparant moet zijn over de inrichting en strategie 

van zijn on demand diensten de NPO ter versterking van de sector daarnaast ook samen 

kan werken met derden en zich daar niet voor uitsluit et ook niet de bedoeling is dat de 

NPO een volledige carte blanche krijgt

 Nu de 

worden gesteld, lijkt NPO wel degelijk carte blanche te krijgen.  

 

VodafoneZiggo kan zich ook niet vinden in de conclusies van de door ACM uitgevoerde 

marktimpactanalyse, die mede aan de basis ligt van het besluit van het Ministerie van OCW. ACM 

concludeert dat de voorgenomen wijziging van NPO Start een beperkte impact zal hebben op de 

marktverhoudingen, maar doet daarbij in de ogen van VodafoneZiggo een aantal verkeerde 

aannames:  

 

- ACM stelt3 et huidige NPO Start platform reeds meer mogelijkheden biedt dan wat 

distributeurs hun abonnees kunnen aanbieden. De platformen van distributeurs zijn 

namelijk uitsluitend in staat om de catch-up functionaliteit (aanbod van 0  6 dagen na 

lineaire uitzendi

                                                       
2 Zie paragraaf 6.1 van het ontwerpbesluit 
3 Zie randnummer 46 van de marktimpactanalyse 
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ACM lijkt hier te suggereren dat distributeurs technisch niet in staat zouden zijn om hun 

klanten langer te laten terugkijken of vooruit te laten kijken. Dat is echter absoluut geen 

technische beperking maar een beperking in de rechten die door wordt opgelegd door de 

NPO. Blijkbaar heeft NPO een incentive om de beschikbaarheid van haar content via de 

omgevingen van distributeurs te beperken. 

- Mede in dat licht bevreemdt het VodafoneZiggo dat ACM de claims van NPO dat met 

deze wijziging het contentaanbod op NPO Start niet substantieel zal veranderen4 en dat 

NPO geen kosten zal rekenen voor de plaatsing van de NPO Start app op settop-boxen5 

- beide cruciaal voor de conclusie dat de marktimpact beperkt zal zijn - als een 

vaststaand feit ziet. De NPO lijkt echter niets in de weg te staan daarvan af te wijken, 

tenzij hier natuurlijk voorwaarden aan worden verbonden. 

- ACM stelt in het bericht bij de publicatie van de analyse op haar website:6 De inhoud van 

NPO Start - on demand moet wel toegankelijk blijven voor zoveel mogelijk consumenten 

en aanbieders van televisiezenders zoals KPN en Ziggo. hetgeen wat 

VodafoneZiggo in haar eerdere inbrengen heeft gevraagd om te borgen, maar ACM lijkt 

er ten onrechte van uit te gaan dat die toegankelijkheid vanzelfsprekend is. 

 

Al met al vraagt VodafoneZiggo het Ministerie van OCW nogmaals om aan de toestemming NPO 

Start te wijzigen voorwaarden te verbinden over de beschikbaarheid van de inhoud van NPO 

Start via de omgevingen van distributeurs. Dat zou in lijn zijn met de stelling van het Ministerie dat 

NPO geen carte blanche moet krijgen en de stelling van de ACM dat de inhoud van NPO Start 

toegankelijk moet blijven voor zoveel mogelijk consumenten en aanbieders. Het lijkt evident dat 

een situatie waarin bepaalde publiek gefinancierde content maar 10% van de Nederlanders 

bereikt, terwijl 90% van de potentiële kijkers het niet kan vinden via zijn/haar favoriete omgeving, 

voorkomen moet worden.7 

 

VodafoneZiggo is vanzelfsprekend graag beschikbaar voor een nadere toelichting. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Stein Smeets 

Regulatory Affairs 

                                                       
4 Zie randnummer 40 van de marktimpactanalyse 
5 Zie randnummer 47 van de marktimpactanalyse 
6 Zie https://www.acm.nl/nl/publicaties/advies-acm-uitbreiding-npo-gemist-geen-risico-voor-concurrentie  
7 Zie voetnoot 1 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/advies-acm-uitbreiding-npo-gemist-geen-risico-voor-concurrentie
Highlight


